
Αθήνα,14.3.2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Προβλήματα στον Χώρο της Ψυχικής Υγείας» 

Η χάραξη Εθνικής Πολιτικής Ψυχικής Υγείας με βασικούς πυλώνες την προαγωγή της ψυχικής υγείας 

των Ελλήνων πολιτών και την πρόληψη ψυχικής ασθένειας, την καταπολέμηση του στίγματος και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την μείωση των μακροχρόνιων νοσηλειών μέσα από την 

εφαρμογή προγραμμάτων αποασυλοποίησης οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα προκειμένου 

να διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την ψυχική υγεία .  

Σημαντική αύξηση εκτιμάται ότι σημείωσαν τα περιστατικά με ψυχικές ασθένειες στην Ελλάδα εν 

έτη  2016 καθώς σύμφωνα με το από 8/3/2017 Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), τουλάχιστον 80 χιλιάδες άτομα επισκέφθηκαν τα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) και του Δρομοκαΐτειου, εκ 

των οποίων περίπου 4 χιλιάδες εισήχθησαν στην εφημερία τους και νοσηλεύτηκαν. 

Την ίδια στιγμή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας 

έχει μειωθεί δραστικά καθώς στη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών έχουν αποχωρήσει από το ΨΝΑ 

507 εργαζόμενοι κι έχουν προσληφθεί 88, από το Δρομοκαΐτειο έχουν αποχωρήσει 175 εργαζόμενοι 

και έχουν προσληφθεί 25, ενώ από το Δαφνί εκ των προβλεπόμενων 2.500 οργανικών θέσεων  

υπηρετούν μόλις 1.400 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων.  

Σύμφωνα με καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ, Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες και η Ανώνυμη Εταιρεία 

Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) που συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινής ωφέλειας με 

τη στήριξη του υπουργείου Υγείας επιδιώκουν να διαχειριστούν κοινοτικά κονδύλια, την κρατική 

χρηματοδότηση και να εκμεταλλευτούν το εκτεταμένο δίκτυο των Πρωτοβάθμιων υπηρεσιών, των 

τμημάτων Νοσηλείας καθώς και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των μεγάλων ψυχιατρικών 

νοσοκομείων.  

Η εν λόγω καταγγελία έρχεται έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις στον ημερήσιο έντυπο και 

ηλεκτρονικό Τύπο, σύμφωνα με τις οποίες τρεις συγκεκριμένες Μη Κυβερνητικές Εταιρίες Ψυχικής 

Υγείας έλαβαν αυξημένη χρηματοδότηση επιπλέον ενός εκατομμυρίου ευρώ έκαστη για 

προγράμματα ψυχικής υγείας στην βάση των προϋπολογισθεισών δαπανών ανά ωφελούμενο 

Ασθενή και όχι των απολογιστικών δαπανών, όπως σαφώς ορίζεται στις σχετικές Υπουργικές 

Αποφάσεις. 

Επιπρόσθετα, τις έγγραφες επιφυλάξεις για την λειτουργία της ΑΕΜΥ Α.Ε. εκφράζει με την από 

7/3/2017 επιστολή ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων καθώς στο από 22/2/2017 κατατεθέν 

Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Υγείας για την «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Άλλες Διατάξεις» επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του 

δημόσιου τομέα στην ΑΕΜΥ Α.Ε. ανοίγοντας τοιουτοτρόπως την κερκόπορτα ώστε να βρεθεί 

μετέωρο το προσωπικό ψυχιατρικών μονάδων σε περίπτωση μελλοντικών καταργήσεων ή 

συγχωνεύσεων.  



Στο συνολικό σκηνικό απαξίωσης των δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων έρχεται να προστεθεί ο 

τερματισμός της χρηματοδότησης του προγράμματος αποασυλοποίησης καθώς το υπουργείο 

Υγείας έπαυσε την χρηματοδότηση του Θεραπευτικού Κινήτρου ύψους 176 ευρώ τον μήνα στους 

απασχολούμενους Ασθενείς σε δραστηριότητες των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, καθώς και του 

αντίστοιχου Θεραπευτικού Κινήτρου 139 ευρώ τον μήνα για τους εξωτερικούς και τους 

Νοσηλευόμενους Ασθενείς. 

Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στα ψυχιατρικά νοσοκομεία με την έγκριση του υπουργείου 

Υγείας κατόπιν ιατρικής εντολής αποτυπώνεται στην οπτικοακουστική καταγραφή που ήρθε στο 

φως της δημοσιότητας περιστατικών Ασθενών οι οποίοι καθηλώνονται στα κρεβάτια με ιμάντες 

κυρίως λόγω της αδυναμίας κατασκευής ειδικά διαμορφωμένων δωματίων και κατά παράβαση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης  η 

οποία εκλαμβάνει το εν λόγω μέτρο ως ακραίο.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Για ποιόν λόγο σταμάτησε  η χρηματοδότηση του προγράμματος αποασυλοποίησης των 
Ασθενών μεταθέτοντας την χορήγηση του Θεραπευτικού Κινήτρου στους συρρικνούμενους 
προϋπολογισμούς των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων; Ποια τα διαθέσιμα χρηματικά εχέγγυα που 
επιτρέπουν την  χορήγησή του;  
 

- Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προβήκατε μέχρι σήμερα από την ημερομηνία αποκάλυψης της 
περίπτωσης των αυξημένων χρηματοδοτήσεων τριών Μη Κυβερνητικών Εταιριών για 
προγράμματα ψυχικής υγείας; Διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) 
ή/και υποβλήθηκε σχετική αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών προκειμένου να διερευνηθεί 
έκαστη περίπτωση σε βάθος;  

 

- Με ποιόν τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τις αυξημένες εισαγωγές Ασθενών στα 
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και τους Ψυχιατρικούς Τομείς των Γενικών Νοσοκομείων; Υπάρχει 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη δικτύου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης όπως ξενώνες, 
οικοτροφεία και διαμερίσματα ώστε να αποφορτισθούν οι υπεράριθμοι Ασθενείς που 
φιλοξενούνται σε ράντζα ή σε Χρόνια Τμήματα;  

 

- Υπάρχει σχεδιασμός για την κατασκευή ειδικά διαμορφωμένων δωματίων ώστε να δοθεί τέλος 
στην   απάνθρωπη καθήλωση Ασθενών με ιμάντες στα κρεβάτια τους, πρακτική η οποία δύναται 
να οδηγήσει σε καταδίκη και επιβολή προστίμου σε βάρος της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; 

 

- Υφίσταται προγραμματισμός για την πρόσληψη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκομεία; Για ποιόν λόγο επιτρέπει το Υπουργείο σας την 
απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην ΑΕΜΥ Α.Ε. αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο 
σε περίπτωση μελλοντικών καταργήσεων ή συγχωνεύσεων να βρεθεί στον δρόμο το προσωπικό 
ψυχιατρικών μονάδων; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 
 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας 


